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Margrethe Saxegaard, 1b 
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Maren Kolle Riis, 5b 

Erling Johansen, 6b 

Bente Stenersen, 7a 

Magnus Buflod, 7a 

 
 

1. FAU-møter høsten 2018 
Oppstart FAU-møter til høsten, 27. august mandager på samme tid. Nåværende FAU møter da. Nytt 

FAU velges på første foreldremøte etter skolestart, og vil ventelig ta opp sitt arbeid fra 

september/oktober.  

I forbindelse med arbeidet med rehabilitering av skolen ønsker FAU å nedsette en gruppe med 

foreldre fra 1-4 trinn som vil engasjere seg i ulike spørsmål. Wenche Andreassen påtok seg å skrive 

et utkast. 

2. Orientering fra skolen ved rektor  

Rehabilitering av skolen 
Viser til felles orientering fra Utdanningsetaten - Rektor orienterer om sine prioriteringer og innspill i 

saken, og oppfordrer FAU til å engasjere seg i saken. 

FAU ønsker også å bidra til at frivillige aktørers som i dag organiserer aktiviteter etter skoletid ved 

Bolteløkka skole i dag også hensyntas i prosessen. Rektor viser til skriv fra skolens forvalter om at det 

skal tilrettelegges for frivillige ved alle Oslos skoler. 

FAU drøftet ulike deler fra presentasjonen fra Undervisningsbygg etter informasjonsmøtet. Det vil gå 

ut informasjon fra skolen med informasjon som gitt av Undervisningsbygg i nærmeste fremtid.  

FAU vil invitere til foreldremøte for å høre foreldrenes spørsmål og innspill til saken. 

Organisering og fordeling av lærerressurser 
Infoskriv går ut i morgen ang hvilke lærere skal ha hvilke trinn, samt fordeling av andre funksjoner.  

Klasselistene for sammenslåing av 1 kl. vil være klart om 1-2 uker 

Statlige kartleggingsprøver – resultatene 1-3 er det færre elever under kritisk grense. Fortsatt for 

høye, selv om fremgangen er bra. 



Resultater fra overgangsprøvene for 4-7 trinn er ikke klare.  

Foreldre som er usikker eller ønsker å diskutere forhold knyttet til egne barn oppfordres til å ta 

kontakt med skolen. Rektor ønsker diskusjon og dialog velkommen – understreket viktigheten av et 

godt samarbeid mellom skole og foreldre som virkemiddel for et godt skolemiljø. 

3. Orientering fra Arnstein Fjeld – eier og beboer i Bolteløkka alle 1. ang 

byggesaken og beboeraksjon for utvidet skolegård. 
Arnstein Fjeld var invitert til FAU ette hans ønske om å orientere om saken og oppklare eventuelle 

misforståelser knyttet til Bolteløkka alle 1 og Eugenies gate 12. Han: 

• poengtere at det gjelder to forskjellige byggesaker, benyttet samme utbygger 

• presenterte historien som er knyttet til familien hans og huset på adressen Bolteløkka alle 1, 

og hans ønske om å bli boende i huset 

• var positiv til engasjementet for nærmiljøet og større skolegård fra FAU 

• var overrasket over at Bolteløkka alle 1 var innlemmet i saken fra FAU.  

• ønsket at FAU skal presisere at kun Eugenies gate 12 er en del av FAU og beboeraksjonen 

for større skolegård 

FAU redegjorde nærmere for sitt arbeid med større skolegård på Bolteløkka skole. Arbeidet har 

pågått over lang tid. Innbyggerinitiativet er en del av dette arbeidet. Dette er knyttet til Eugenies 

gate 12, fordi det var dette byggeprosjektet som FAU via skolen mottok høringssak på. Da FAU ble 

oppmerksom på at også Bolteløkka 1 ble markedsført sammen med utbyggingsprosjektet (bla med 

felles garasje, kjellerboder og mulig sameierform), har FAU vært opptatt av at kommunen foretok en 

grundig vurdering av alle muligheter for å utvide arealet til skolen. FAU har derfor overfor politikerne 

pekt på nettopp dette at adressene er markedsført for salg sammen, og at begge dermed bør 

vurderes. Dette har Bydelsutvalget gitt sin tilslutning til. 

FAU har også registrert at i utbyggers korrespondanse med kommunen vedr boligutbyggingen og 

FAUs initiativ i forbindelse med dette, som er tilgjengelig i plan- og bygningsetaten, har 

henvendelsene vedr de to byggesakene skjedd under ett. Byggesøknadene synes også nært knyttet 

sammen. FAU registrerer at det anføres at prosjektene ikke står i noen nødvendig sammenheng, og 

at Bolteløkka alle bør holdes utenfor.   

FAU kan ikke se at opplysningene som er presentert gir noe entydig bilde av de underliggende 

forhold. Dette er imidlertid ikke avgjørende. FAU har oppfordret kommunen til å se på alle 

tilgjengelige muligheter for å gi barna på Bolteløkka et godt uteareal å leke på. De innvendinger som 

utbygger/eier(ne) har hører naturlig hjemme i dialogen disse har med kommunen.    

4. Skolefoto  
Foto Norden er valgt som ny leverandør av skolefotografering. FAU informerer rektor. 

 

Referent: Eli Bleie Munkelien 

 


